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Rok 2011 byl ve znamení organizačních změn, rozšíření aktivit rodinného centra, 
podepsání nájmu klubovny a s tím související její „regenerace“.  

  
Poděkování patří všem členům sdružení, tedy maminkám a tatínkům, kteří se po celý rok 

podíleli na jeho chodu, o prázdninách věnovali čas klubovně, a to ve svém volném čase. 
 
Poděkování patří MČ Praha-Kolovraty, za finanční podporu činnosti sdružení a za 

poskytnutí zázemí pro aktivity sdružení. 
 

Poděkování patří všem, kteří nám darovali hračky a finanční prostředky, Infocentru 
Kolovraty, které pomáhá s rozmnožováním materiálů a propagací akcí. 

 
V neposlední řadě patří poděkování všem dětem a jejich rodičům, že se stále účastní akcí 

MACKA a tím ho podporují v další činnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jménem Rady o.s. MACEK, Petr Bartoš 
V Kolovratech, dne 30.1.2012. 
 
Vypracoval:  Petr Bartoš 
Podíleli se:  Kateřina Dejmková, Radana Sedláčková, Milena Dundrová, Antonín 

Heřmánek, Zuzana Ďoubalová 
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1. Rodinné centrum  
 

Rodinné centrum Kolovraty - MACEK o.s. je organizace, která je založená na 
dobrovolné práci maminek a tatínků převážně žijících v Kolovratech. 

Rodinné centrum Kolovraty - MACEK o.s. (dále jen MACEK) je dobrovolné sdružení 
občanů. 

MACEK je společností podle zákona o sdružování občanů č. 83 Sb. z roku 1990. 
 

Historie 
MACEK byl založen na podzim roku 2004 maminkami, které hledaly prostor pro 

setkávání se s dětmi. Na začátku byla činnost soustředěna pouze na děti nejmenší, tedy 
batolátka a kojence. Postupem času, jak děti odrůstaly rozšiřovaly se aktivity na děti 
předškolní. V roce 2010 byly nakonec aktivity MACKA rozšířeny na děti mladšího školního 
věku. 

 
Cíle a činnost 

Cílem MACKA je vytvoření podmínek a prostoru, kde se mohou vzájemně setkávat 
rodiče a jejich děti. V rámci své činnosti se sdružení orientuje především na budování 
rodinného centra, organizování dětských a rodinných programů. 

MACEK je zde pro všechny rodiče, prarodiče a jejich děti, kteří chtějí aktivně trávit svůj 
čas. Jak vyplývá z předchozích řádků, hlavní aktivity MACKA jsou zaměřeny na: 

a) Předškolní děti 
b) Mladší školní děti 
c) Rodiče dětí 
 

MACEK plní zejména tyto úkoly a vyvíjí činnost 
a)  posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy 
b)  podporovat všestranný rozvoj dětí 
c)  umožnit rodičům vzájemně se společensky a neformálně stýkat, vzdělávat se a 

využívat vlastních schopností či znalostí 
d)  získávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života 
e)  obohatit děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabídnout jim prostředí vzájemné 

důvěry 
f)  prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností 
g)  pořádat jednorázové, pobytové a pravidelné akce pro členy 
h)  výlety a exkurze pro členy 
i)  spolupráce s jinými organizacemi 
j)  spolupráce s orgány státní správy a samosprávy 
k)  pořádání burz dětského oblečení a potřeb 

K hospodářskému zajištění činnosti MACEK slouží 
a)  členské a zvláštní příspěvky a zápisné, 
b)  převzatý majetek, 
c)  prostředky poskytované jinými organizacemi, 
d)  příjmy vyplývajícími z vlastní činnosti sdružení, 
e)  dary jednotlivců i organizací, dědictví a odkazy. 
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Organizace a členství 
Členem sdružení se může stát každý zájemce starší 18 let věku, jestliže se písemně 

přihlásí za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a úkoly sdružení a je ochoten účastnit se 
svou činností na jejich plnění. Členství vzniká tím, že Rada Macek nadpoloviční většinou 
odsouhlasí nového člena. Práva a povinnosti členů jsou definované ve stanovách MACKA. 

Orgány sdružení, které zajišťují a řídí činnost MACEK, jsou: 
a)  valná hromada 
b)  rada 
c)  zájmová skupina 
 

Valná hromada MACEK  
Valná hromada MACEK je nejvyšším orgánem MACEK. Účastníky jsou členové o.s. 

MACEK. Pravidla pro jednání Valné hromady MACEK jsou definované ve stanovách 
MACKA. 

Valné hromadě přísluší: 
a)  určovat hlavní směry činnosti sdružení pro období do příští valné hromady, 
b)  kontrolovat usnesení předchozí valné hromady, 
c)  schvalovat zprávu rady o činnosti MACEK za období od poslední valné hromady, 
d)  usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních, 
e)  volit členy rady, 
f)  ustanovovat zájmové skupiny 
g)  usnášet se na stanovách a jejich změnách, 
h)  usnést se na zániku MACEK. 
 

Rada MACEK   
Rada řídí činnost o.s. MACEK v období mezi valnými hromadami. Pravidla pro jednání 

Rady MACEK jsou definované ve stanovách MACKA. 
Radě přísluší: 
a)  plnit usnesení valné hromady MACEK, 
b)  vést seznam členů MACEK, 
c)  pověřovat členy rady specifickou agendou, 
d)  schvalovat výroční zprávu o činnosti MACEK, zprávu o hospodaření, účetní uzávěrku 

a usnesení o náhradě případné ztráty. 
e)  vypracovávat plán činnosti MACEK na následující rok, 
f)  vypracovávat finanční plán na následující rok, včetně určení výše zápisného a 
členských příspěvků 

g)  projednávat návrhy podané členy MACEK, 
h)  zabezpečovat přípravu valné hromady 
 

Zájmové skupiny MACEK   
Zájmovou skupinou MACEK se rozumí skupina členů, vyvíjející specifickou činnost, 

kterou je možné určit na základě: 
a)  zaměření se na určitou věkovou skupinu 
b)  zaměření se na určitou specifickou aktivitu 
V roce 2010 ustanovila Valná hromada MACEK zájmové skupiny: 
a) MACEK  – zaměření především na předškolní děti 
b) TÁCEK  – zaměření především na mladší školní děti 
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2. Program – p ředškoláci 
 
 
MACEK o čima maminek 
 

O Mateřském centru jsem se dozvěděla z vývěsní tabule u nás v Lipanech. Poprvé jsem 
do něj s tehdy roční dcerou Šárkou zavítala loni v dubnu. Jelikož dcera byla ještě malá, tak se 
aktivit sice nezúčastňovala, ale byla spokojená, že si může hrát v jiném prostředí a s jinými 
hračkami.  

Mně se způsob vedení celého dvouhodinového setkání velmi líbil a tak jsem netrpělivě 
čekala, až se Macek po prázdninách znovu otevře. Od té doby jsme pravidelnými 
návštěvníky. Od října se dcera aktivně zapojuje hlavně do zpívání a cvičení, naučila se mnoho 
nových básniček a písniček a do Macka se velmi těší. Každé ráno se ptá, zda pojedeme do 
Macka, a když odbočujeme v Lipanech směrem na Kolovraty, radostně křičí: „Do Macka 
jedeme, hurá!“ Do Macka budeme chodit i nadále a vřele ho doporučíme i ostatním 
maminkám. 

Lenka Burešová 
 
 

Poprvé jsem se o Mackovi dozvěděla v létě roku 2009 při vítání občánků a pak i z 
Kolovratského zpravodaje. Syn byl zhruba tříměsíční, tak jsem si říkala, že počkám. V zimě 
2010 jsem si myslela, že by to bylo fajn se tam podívat a nemrznout venku při procházkách, 
ale časově nám to vycházelo v době spaní, takže jsem se tam nepodívala. Na přelomu jara a 
léta jsme začali chodit na hřiště a více poznávat ostatní místní maminky a děti. To už jsem se 
rozhodla, že do Macka půjdeme, ale přišly prázdniny. V létě byl synovi rok, spal už jednou 
denně, takže jsme měli dopoledne volné a mohli konečně Macka zkusit. 

Z první návštěvy jsem byla dost nervózní, trochu i z neznámých prostor, ale to vše se 
rozplynulo po prvním kontaktu s jednou z členek, která mě odchytla hned u vstupu. Mile mě 
přivítala, vše mi ukázala, a po celou dobu se mi aktivně věnovala. Ostatní maminky mě také 
mile překvapily, povídaly si spolu o běžných věcech (a nejen o dětech) nebo si s dětmi hrály a 
všechno moc příjemně působilo. Bála jsem se, aby to tak nebylo jen poprvé, ale nebylo. Teď 
už sem chodíme celkem pravidelně, syn se vždycky těší na hračky a já na to, že si trochu 
odpočinu a popovídám s někým sobě rovným. Teď si říkám, že je škoda, že jsme nezačali už 
dřív. Všem maminkám doporučuji Macka alespoň vyzkoušet. Není nad to, když si dítě 
spokojeně hraje a maminka načerpá novou energii. 

Monika Císařová 
 
 

„Kam asi jdou světýlka blikající po návsi...“, pomyslela jsem si, když jsem se kdysi 
vracela z práce domů. Dětské tváře rozjasňovaly lampiónky, které si děti nesly domů z 
Dýňové slavnosti. Zjistila jsem, že i mně přičarovaly úsměv na tváři. Jak málo stačilo. Už 
tehdy mi byla sympatická práce Mateřského centra, které jsem pozorovala jen jako náhodný 
chodec. Když se nám po čase narodila Barunka a potkávaly jsme venku malé Macky, těšila 
jsem se, že s nimi budeme kamarádit brzo i my. Poprvé jsme navštívily Mateřské centrum, 
když se Barunka naučila sedět. V klubovně byla spousta nových hraček a hlavně dětí. Nejvíc 
se nám líbí programy, které připravují maminky. Nejen Bára našla kamarády, ale i já jsem 
poznala spoustu milých dospěláků, kteří se nebojí vrátit do dětských let. Dovedou 
zapomenout na svoje postavení, tituly, čisté obleky, a s dětmi se pořádně „vyblbnou“. 

Martina Vanišová 
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Dopolední herna - MACEK 
Pro nejmenší děti s rodiči vytváříme  pravidelné 

programy, k dispozici je v daný den také volná herna... 
Pro předškoláky jsme pořádali angličtinu a výtvarku 

(ta byla i pro školáky).  
Pro nastávající maminky a maminky po porodu 

nabízí mateřské centrum služby laktační poradkyně 
Zuzany Ďoubalové. 

Kromě aktivit pro děti, organizuje mateřské centrum 
také aktivity pro rodiče. V minulosti jsme pořádali burzu 
dětského oblečení, kurz vázání dětí v šátku, kreativní 
kurz tvoření adventních věnců, kurz drátování a další... 

V našem centru je k dispozici  kuchyňka s varnou 
konvicí a základním nádobím (pravidla pobytu). V průběhu dvou otevřených hodin organizuje 
několik maminek cvičení rodičů s dětmi, kterého se můžete zdarma zúčastnit (básničky a 
písničky). Program je vhodný pro děti přibližně od jednoho roku věku a je pochopitelné, že 
tak malé děti neudrží pozornost po celou dobu programu. Počítáme s tím, že některé děti 
budou cvičit a učit se básničky, malovat a dívat se na pohádku a některé ne. 

Za mírný poplatek je možné vyvěsit na naší nástěnce Váš inzerát do skupin "Prodám", 
"Koupím", "Různé".  

 
 

Hudební hrátky 
Hudební projekt je pravidelnou součástí aktivit, které se v rodinném centru konají. 

Projekt probíhá pravidelně dvakrát týdně dopoledne pro děti od 1 roku spolu rodiči v rámci 
dopolední herny a dvakrát týdně v pondělí dopoledne pro děti od 1 do 4 let ve spolupráci se 
Z.Vlčinskou. 

Cílem projektu je ve spolupráci s rodiči vést děti k hudbě, rozvíjet jejich vnímání rytmu a 
tónů, naučit děti projevovat se hudebně. Prostřednictvím hudby je pak cílem působit pozitivně 
především na emocionální oblast a citové stavy dítěte a jeho matky. 

V programu rodinného centra zařazujeme pravidelné hudební bloky se zpíváním lidových 
písniček, při kterých se děti doprovázejí na různé rytmické hudební nástroje (tamburíny, 
rumba koule, bubínky, dřívka apod.).  Nejčastěji bývají děti ovlivněny vnímáním a chápáním 
hudby matkou. Jejich správné působení by mělo u dítěte podněcovat představivost a fantazii, 
která vytváří nové asociace a vnitřní obrazy. Působením hudby se dospělý člověk i dítě 
vytrhuje z běžných starostí, stereotypu a někdy i všednosti každodenního života. Hudební 
vývoj považujeme za podstatnou složku harmonického rozvoje osobnosti dítěte. Je těsně spjat 
se vznikem a utvářením ostatních duševních schopností, senzoricko-motorických reakcí, 
poznávacích a rozumových procesů, s rozvojem představ, paměti, fantazie, s celkovou 
senzibilitou a citovou sférou i její dynamikou a s projevy temperamentu i vůle, což by mělo 
být plně podporováno rodiči i nejbližším okolím dítěte, k čemuž chceme významnou měrou 
přispět. 

 
Kurz vede Mgr. Zuzana Vlčinská  

Vystudovala hudební vědu na pražské FF UK. Absolvovala dvouletý kurz Orffova 
Schulwerku u Pavla Jurkoviče a prošla řadou muzikoterapeutických kurzů a seminářů. V r. 
2009 ukončila systematický psychoterapeutický výcvik. Dva roky vedla hudební dílnu pro 
předškolní děti v Břevnově, dva roky pořádala hudební dílnu pro rodiče s dětmi v mateřském 
centru Nová trojka na  Žižkově. Již přes dvacet let se věnuje práci s širokou zpěváckou 
veřejností, pro niž upravuje lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravkém 
folkloru. V roce 2005 vydala zpěvník koled s CD "Poslyšte s radostí." 
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Paní Vlčínská o svém kuzu 
Zpěv patří k základní výrazové výbavě každého člověka. Schopnost prožívat hudbu je 

také vlastní úplně každému. Tato schopnost, je-li prohlubována dobrou zkušeností, může 
příznivě ovlivnit náš způsob setkávání se s druhými lidmi i náš životní pocit. Sluchové 
zkušenosti z dětství nás podprahově provázejí celý život. Dílna je zaměřena na rodiče a děti 
od (0)1 - do 4-5 let jako na celek: rodič se zapojí v hudebních hrách a písničkách. Práce s 
písničkami a nástroji se soustředí především na hru, která tvoří základ hudebního umění. 
Důsledkem dobrého pohrání může být kultivace hudebních dovedností dětí i rodičů a také 
kultivace jejich vztahu. Pracovat budeme s lidovými písničkami a hrami a se sbírkou Elce 
pelce kotrmelce (Petr Ebena) 

 
 

Výtvarka 
Výtvarný projekt je pravidelnou 

součástí aktivit, které se v rodinném 
centru konají. Projekt probíhá pravidelně 
dvakrát týdně dopoledne pro děti od 1 
roku spolu rodiči a jednou týdně 
odpoledne pro tvořivé děti od 4 do 6 let. 

 
 
 
Cílem projektu je ve spolupráci s rodiči vést děti k 

tvořivosti, rozvíjet jejich jemnou motoriku, schopnost 
koncentrace, kreativitu, představivost a fantazii. 

Většina dětí ráda kreslí, maluje, stříhá či lepí. Proto 
pracujeme s různorodými technikami a materiály 
(malování prstovými, vodovými, temperovými, 
akvarelovými a dalšími barvami na různé povrchy, 
modelování z těsta, tvorba zajímavých předmětů z 
netradičních a přírodních materiálů, stříhání, lepení, 
práce s přírodninami, látkami, korálky, provázky, 
barevnými a krepovými papíry a pod.) tak, aby to bylo 
pro děti pestré a zábavné a přitom přiměřené jejich 
věku. 

 
 

Angličtina pro předškoláky 
Výuka angličtiny pro předškoláky má v RC 

Macek již několikaletou úspěšnou tradici. Letos 
jsme se pokusili rozšířit nabídku také o výuku 
angličtiny pro nejmenší děti (od 2 a půl roku) s 
maminkami, kurz se bohužel pro malý zájem 
neotevřel. Zato o odpolední angličtinu pro děti 
školkového věku je zájem veliký. Lektorka Martina 
učí osm šikovných 4 a 5letých předškoláčků podle 
metody Top Learning a děti po necelých pěti 
měsících výuky znají barvy, zvířátka, čísla, běžné 
předměty  a činnosti, hrají hry, říkají básničky, 
zpívají písničky a hlavně se rády scházejí spolu. 
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3. Program – školáci 
 
Kroužek pro zvídavé děti - TÁCEK 

Projekt pro zvídavé a hravé 
děti předškolního a mladšího 
školního věku probíhá úspěšně od 
září 2010 1x týdně, je realizován 
formou her, prováděním experi-
mentů a aktivních vycházek s 
prožitkem. 

Cíl a aktivity projektu jsou 
zaměřeny na svět kolem nás, 
objevování přírodních zákonů, 
rozvoj dovedností a tvůrčích 
schopností, a to vše formou hry, 
dobrodružství a prožitku. 

Deskové a stolní hry pod-
porují rozvoj logiky, strategic-
kých a dalších dovedností. Hry v 
terénu jsou zaměřené na pohy-
bovou aktivitu, ale i na získání dalších dovedností, a to především formou prožitku (např. 
znalost dřevin, zvířat, přírody obecně). Mezi další aktivity také patří poznání svého okolí, 
toho jak funguje obec, společnost atd. Pokusy jsou zábavnou formou poznání toho, jak věci 
fungují, a to především pomocí různých modelů a pomůcek napodobujících skutečnou věc. 
Výchova prožitkem tvoří dnes alternativu k tradičním, především pasivním výchovným a 
vzdělávacím postupům. Výchova prožitkem vychází ze staré zkušenosti, že co člověk prožije 
na vlastní kůži, to si nejvíce zapamatuje, to ho nejvíce ovlivní a obohatí. V okamžicích 
významného prožívání chápeme hodnotu toho, co prožíváme, konkrétně a bez 
zprostředkování. Promyšlené uspořádání programu a vhodný výběr aktivit a her vytváří 
podmínky pro vznik prožitků a jejich výchovné působení. Výchova prožitkem skrze 
dobrodružství není samoúčelné vyhledávání libých prožitků, je to proces umožňující učení a 
růst lidského potenciálu. Tato výchova je 
zacílená na rozvíjení vědomostí o sobě, o 
druhých lidech ve skupině i na poznání 
přírody a světa kolem nás. 

Kroužek je určen pro zvídavé a hravé 
děti, je organizován formou pravidelných 
schůzek, kterých se mohou účastnit pouze 
pro registrované děti ve věku od 6 do 10 
let, ve věku od 4 do 6 let pouze za 
doprovodu a dozoru rodičů. Jednorázový 
vstup není možný. 

Kroužek funguje každé pondělí od 17 
do max. 19 hodin a v jeho vedení se 
střídají tatínkové jednotlivých dětí. Dále je 
uvedena ukázka některých aktivit. 

Počet vedoucích   9 
Počet dětí 15 
Počet schůzek 37 
Průměrná účast na schůzkách 12,2 
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Odpor vzduchu a setrvačnost 
Pomůcky: nůžky, lepidlo, papír, 

pastelky, provázek, rýže (písek), 
větrák 

Tentokrát bude pokus věnován 
problematice odporu vzduchu a tomu 
jak si jej ověřit. 

Nejprve si z papíru vystřihneme 
rozložený tvar a následně z něj 
slepíme krabičku se závěsným víkem, 
kterou si děti mohou dle svých 
představ vybarvit. 

První pokus realizujeme na stole 
s hladkým povrchem. Ke kraji stolu postavíme větrák tak, aby proud vzduchu směroval 
směrem na stůl. Před větrák postavíme krabičku, a to nejprve prázdnou a pak z části 
zaplněnou rýží nebo pískem. Sledujeme v jakém případě dokáže větrák krabičku 
"odfouknout". 

Druhý pokus bude na principu kyvadla, kdy krabičku zavěsíme na provázek, a to 
nejprve prázdnou a pak z části zaplněnou rýží nebo pískem. Sledujeme v jakém případě se 
vydrží krabička houpat delší dobu. 

V obou pokusech máme tedy krabičku stejných rozměrů, ovšem pokaždé jiné hmotnosti. 
Můžeme vysledovat, že odporem vzduchu je vždy těžší uvést do pohybu nebo naopak zastavit 
těžší předmět. 

 

Hašení ohně oxidem uhličitým  
Pomůcky: velký kelímek, čajová svíčka, 

sirky, jedlá soda, ocet, velký kelímek s víčkem 
varianta 1 - na dno velkého kelímku se 

postaví hořící čajová svíčka, do kelímku se pak 
opatrně přidá polévková lžíce octa a následně 
kávová lžička jedlé sody – na dně kelímku se 
vytvoří reakcí octa a sody pěna uvolňující oxid 
uhličitý, protože oxid uhličitý je těžší než 
kyslík, drží se u dna kelímku a postupně 
vytlačuje z jeho obsahu kyslík, což způsobí 
zhasnutí plamene svíčky 

varianta 2 – na dno kelímku se postaví 
hořící čajová svíčka, do druhého kelímku se 
nalijí cca 3 polévkové lžíce octa a 1 lžíce sody, 
kelímek se přiklopí víčkem tak, aby vzduch 
vytlačovaný oxidem uhličitým, vznikajícím 
reakcí octa a sody, mohl unikat ven, v 
okamžiku, kdy pěna octa a sody začne 
opadávat, vezmeme opatrně přiklopený kelímek, který pomalu nahneme, víčko mírně 
oddálíme a jako kdybychom z něj lily vodu na hořící svíčku, necháme vytéct oxid uhličitý do 
kelímku se svíčkou – protože je oxid uhličitý těžší než vzduch, vytlačí jej z kelímku se 
svíčkou, jejíž plamen tak zhasne 

varianta 3 – na stůl  se postaví hořící čajová svíčka, do kelímku se nalijí cca 3 polévkové 
lžíce octa a 1 lžíce sody, kelímek se přiklopí víčkem tak, aby vzduch vytlačovaný oxidem 
uhličitým, vznikajícím reakcí octa a sody, mohl unikat ven, v okamžiku, kdy pěna octa a sody 
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začne opadávat, vezmeme opatrně přiklopený kelímek, který pomalu nahneme, víčko mírně 
oddálíme a jako kdybychom z něj lily vodu na hořící svíčku, necháme vytéct oxid uhličitý – 
protože je oxid uhličitý těžší než vzduch, vytlačí jej z okolí hořící svíčky, jejíž plamen tak 
zhasne (předpokladem úspěchu této varianty pokusu je uzavřená místnost bez průvanu) 

 

Kyslík ve vzduchu  
Pomůcky: mísa s vodou, úzká dlouhá svíčka 

(cca 10-15 cm kratší než je výška lahve), velká 
lahev (ideálně 2l) 

Děti provedly pod dozorem a za asistence 
pokus, díky kterému mohly odhadnout, kolik 
kyslíky obsahuje vzduch – po krátkém úvodu, 
kdy hádaly, co vše obsahuje vzduch a k čemu je 
dobrý kyslík pro život (palivo pro svaly a 
organizmus) a k čemu je dobrý kyslík pro oheň 
(opět jako součást paliva). 

Do středu mísy nebo jiné podobné nádoby 
připevníme tenkou vysokou svíčku a nalijeme cca 5 
cm vody. 

Připravíme si lahev a zapálíme svíčku. 
Lahev opatrně nasuneme na svíčku tak, aby její 

hrdlo bylo ponořené pod hladinou vody. 
Jak plamen svíčky spotřebovává kyslík, nasává 

se podtlakem do lahve voda o přibližném objemu 
spotřebovaného kyslíku. 

 

Animace 
Pomůcky: tužka nebo pastelky, 

dlouhé pruhy papíru (nejlépe z formátu 
A3) 

Vyzkoušíme si základní princip 
animace, a to pomocí dlouhého proužku 
papíru přeloženého na polovinu. 

Nad sebe pak u konce proužku 
nakreslíme dva obrázky, které vyjadřují 
nějaký pohyb (např. skákající panáček 
nebo ovál tváře s otevřenými ústy a 
zavřenýma očima a tentýž ovál 
překopírovat na horní část proužku s ústy 
zavřenými a s očima otevřenýma). 

Horní proužek pak navineme kolem tužky a jeho střídavým narovnáváním a rolováním 
(pohybem nahoru a dolů) dochází k rychlému střídání obrázků, a tedy i k „animaci“ pohybu. 

Při tomto pokusu se děti seznámí nejen s animací, ale rovněž si procvičí své manuální 
schopnosti. 
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4. Program – rodi če 
 

Fotokroužek 
Fotokroužek vzniknul ze zájmu 

několika rodičů, naučit se lépe 
fotografovat a případně se podělit o 
vlastní zkušenosti.  

Kroužek se scházel pod 
vedením Pavla Klikara 1x za dva 
týdny. Na schůzkách byly postupně 
probrána témata začínající 
kompozicí a končící technickou 
stránkou fotografování.  

Zajímavé bylo průběžné 
porovnání tvorby jednotlivých členů 
kroužku a diskuze nad různým 
zpracováním stejného tématu. 
Schůzky kroužku byly zpestřeny 
ukázkou tvorby různých fotografů, 
stejně jako fotografickými pokusy 
členů kroužku přímo na jeho 
schůzkách. 

Do dalších let je možné 
uvažovat o volnějším pokračování 
formou jakéhosi fotoklubu, případně 
otevřením fotokroužku pro děti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

První pomoc u dětí 
Plánovaný kurz první pomoci pro děti nebyl pro větší zájem realizován. 
 
 
 

Angličtina 
Kurz angličtiny pro dospělé nebyl realizován pro nedostatek lektorů a tato aktivita byla 

přenechána externím aktivitám. 
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5. Jednorázové akce - d ěti 
 

Masopustní rej masek 
Cílem je připomenutí starých lidových 

a kulturních tradic a zvyků, a to formou 
prožitku, tvoření a her.  

Masopust, a zvláště několik posledních dní 
tohoto období (ostatky, fašank, fašanky, 
končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl 
pro lidi v minulosti oficiálním svátkem 
hodování, během kterého bylo třeba se dosyta 
najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní 
půst. V době masopustu se na královském dvoře 
konaly hostiny, ve městech tancovačky, na 
vesnici vepřové hody. Masopust končil v noci 
před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil 
na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. 
Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se 
konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však 
už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené 
brambory. 

Výchova prožitkem tvoří dnes alternativu k tradičním, především pasivním výchovným a 
vzdělávacím postupům. Výchova prožitkem vychází ze staré zkušenosti, že co člověk prožije 
na vlastní kůži, to si nejvíce zapamatuje, to ho nejvíce ovlivní a obohatí. V okamžicích 
významného prožívání chápeme hodnotu toho, co prožíváme, konkrétně a bez 
zprostředkování. Promyšlené uspořádání programu a vhodný výběr aktivit a her vytváří 
podmínky pro vznik prožitků a jejich výchovné působení. 

 
„Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu. Proč bychom se hádali, když jsme se tak 

shledali po znovu?“ Pod tímto mottem pořádalo ve čtvrtek 3. března rodinné centrum v sále 
Kulturní domu U Boudů Masopustní rej masek. 

Měli jsme trochu obavy, zda v čase odjezdů na hory, chřipek a neštovic vůbec někdo 
přijde, ale již krátce po deváté se začali nesměle trousit první trpaslíci, princezny, piráti, 
muchomůrky, hasiči a další krásné pestré masky a s nimi dobře naladěné maminky, babičky, 
dokonce i několik tatínků. Pro malé i větší děti připravily naše maminky bohatý program. Z 
výtvarných dílniček si každý malý účastník odnesl několik vlastnoručních „karnevalových“ 
výrobků – masky, škrabošky, čelenky nebo čepičky. Katka Koudelová s Radankou 
Sedláčkovou zahrály pohádku O Koblížkovi, po níž na děti i dospělé čekalo příjemné 
překvapení: pohádková babička s dědečkem jim nechali také pár koblížků - dostalo se na 
všechny. Po svačince si děti zacvičily a zaběhaly s Monikou Císařovou a na závěr si zazpívaly 
lidové a pohádkové písničky – kromě kytary Jitky Sitné zněly sálem doprovodné nástroje v 
rukou malých hudebníků. Všechny masky dostaly za odměnu medaile a perníčky ve tvaru 
kočiček a odcházely spokojené, s úsměvem na rtech. 

Milena Dundrová 
 

Vítání jara 
Vítání jara probíhá podle počasí v sále U Boudů nebo venku, děti shlédnou malé divadlo, 

zúčastní se spousty hudebních a pohybových aktivit a her. Výtvarná dílna je zaměřená na 
jarní a velikonoční tvorbu. Součástí je i drobné občerstvení a na závěr děti obdrží drobné 
ceny. Akce je zaměřena na připomenutí příchodu jara, starých tradic a zvyků, formou 
prožitku, tvoření a her. 
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Rej čarodějnic 
Cíl a aktivity projektu jsou zaměřeny na 

připomenutí starých lidových a kulturních 
tradic a zvyků, a to formou prožitku, tvoření 
a her.  

Rej čarodějnic probíhá v sále U Boudů, 
kde děti shlédnou malé čarodějné před-
stavení, v rámci výtvarných aktivit si vytváří 
čarodějná zvířátka a bytosti, zúčastní se 
spousty pohybových aktivit a her. Součástí je 
i čarodějné občerstvení a na závěr děti obdrží 
drobné ceny. 

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v 
noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní 
svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Noc byla pokládána za 
magickou. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je 

tato noc jedním z největších pohanských 
svátků. Lidé také věřili například v 
otevírání různých jeskyní a podzemních 
slují, ve kterých se daly nalézt poklady. 
Hlavním úkolem tohoto starého 
lidového svátku byla oslava plodnosti. 
Zvyky a tradice českých vesnic vychází 
přímo z pohanství, oslavy přírody byly 
silně ovlivněny křesťanstvím. 

Výchova prožitkem tvoří dnes 
alternativu k tradičním, především 
pasivním výchovným a vzdělávacím 
postupům. Výchova prožitkem vychází 
ze staré zkušenosti, že co člověk prožije 

na vlastní kůži, to si nejvíce zapamatuje, to ho nejvíce ovlivní a obohatí. V okamžicích 
významného prožívání chápeme hodnotu toho, co prožíváme, konkrétně a bez 
zprostředkování. Promyšlené uspořádání programu a vhodný výběr aktivit a her vytváří 
podmínky pro vznik prožitků a jejich výchovné působení. 

Článek z Kolovratského zpravodaje 
Ve čtvrtek 28. dubna 2011 se v kulturním sále U Boudů čarovalo, zaklínalo, tancovalo a 

velké čarodějnice vařily kouzelné lektvary v kotli. Nejen předškolní děti z Macka, ale i děti z 
blízkého okolí přišly na rej čarodějnic.Děti tvořily ve výtvarných dílničkách to, co v žádné 
čarodějnické chýši nesmí chybět: přeci pavouci a netopýři. Úsměvy na tvářích nám jen 
dokazovaly velkou radost z vytvořených zvířátek. Ve chvíli, kdy už nám pavoučci lezli u 
nohou a papíroví netopýři létali nad hlavami, maminky čarodějnice mohly přiběhnout a 
zatancovat kolem čarodějnického kotle. Sálem se rozduněla strašidelná hudba, a když se 
otevřela opona, čarodějnice už v kotli vařily lektvary a kouzlily. Pak přilétla Malá čarodějnice 
a učila děti základnímu čarodějnickému umění. Dá se říci, že všechny děti byly řádně 
zaškolené a mohly odcházet jako pravé čarodějnice a čarodějové. Samozřejmě, že pro ně bylo 
připraveno ještě cvičení s říkadly a zpívání s kytarou. Na konec byly vyhlášeny ceny za 
nejkrásnější masky a spokojené čarodějnice a čarodějové odlétli domů, pochlubit se tatínkům, 
co všechno zažili. No a Macek už se teď těší na příští rok, kdy se  znovu ponoří do světa 
pohádek, kouzel a čárů. 

Martina Vanišová 
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Dětský den 
Dne 28. 5. 2011 se uskutečnil Dětský den, 

který pořádala městská část Praha - Kolovraty. 
Byl nazván "Letem světem". Každá kolovratská 
organizace si vybrala nějakou zemi a 
představila jí formou soutěží či úkolu. 

Macek měl stánek pojmenovaný "Cesta 
kolem světa". Byl určen především nejmenším 
dětem, předškolákům a mladším školákům. V 
Austrálii děti skákaly jako klokani, v Africe 
stavěly pyramidy, v Asii si zarybařily, v Evropě 
prolezly tunelem pod mořem, v Jižní Americe 
chodily po liáně a v Severní Americe stavěly 
totemy pro Indiány. Obtížnost úkolů jsme přizpůsobili věku dětí, tak, aby úkoly splnili 
všichni. Za vykonaný úkol dostaly balónky a razítko do přinesené kartičky (za razítka na 

kartičce, které děti získaly i u 
ostatních organizací si děti 
vybraly odměny, které připravila 
městská část Praha - Kolovraty). 

V našem stánku si mohly děti 
také odpočinout u stolečků a 
vymalovat si omalovánku 
"Zeměkoule" nebo se mohly 
sklouznout na klouzačce či 
pohoupat na houpačkách. 

 

Svůj den si děti dosyta užily 
Krmení lvů, rýžování zlata, 

jízda na ponících, skákání v pytlích, střelba z kuše a další soutěže s bohatými odměnami byly 
pro malé i větší děti velkým lákadlem při jejich oblíbeném Dětském dnu, který se konal v 
poslední květnovou sobotu tentokrát pod názvem Letem - světem. Pestrou směs zábavných i 
sportovních disciplín na třinácti stanovištích převážně v režii kolovratských a lipanských 
organizací, sdružení a klubů doplnily dvě desítky atrakcí. V sobotní odpoledne zavítalo do 
areálu Sokola šest stovek dětí v doprovodu více než tisícovky dospělých. Program připravil 
Úřad městské části Praha-Kolovraty. 

Městská část Praha-Kolovraty děkuje všem štědrým sponzorům i anonymním dárcům, 
kteří podpořili D ětský den v Kolovratech a s jejichž pomocí se podařilo připravit skvělý 
program.  

Blanka Oujezdská  
 
 
Táborák 

Stejně jako v minulých létech, tak i v roce 
2011 byla v červnu (13.6.2012) zakončena 
sezona školního roku táborákem. Jedná se o již 
tradiční akci pro členy MACKA, která se koná 
na hřišti s u-rampou. Jak již název akce 
napovídá, na programu je především táborák, 
opékání buřtů a samozřejmě zábava pro děti.  
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Drakiáda s táborákem 
Tradiční DRAKIÁDA a podzimní táborák s 

Mackem se letos již po šesté uskutečnila v neděli 
9.10.2011 od 15:00 hodin na známém místě, kterým 
je polní cesta z Kolovrat do Benic. Vítr sice foukal 
jen slabý, ale i tak draci při troše pomoci létali 
poměrně vysoko. Účast byla jako každý rok hojná. 
Dráčky s námi pouštělo kolem 70 lidí. 

Když byli všichni dostatečně vyfoukaní a 
unavení z běhání za draky, rádi se přesunuli k 
táboráku v prostorách hřiště s lezeckou stěnou. Děti i 
dospělí se občerstvili opékanými buřtíky a jinými 
dobrotami ze svých zásob. Všichni malí účastníci dostali sladkou odměnu. Jakmile děti 
nabraly síly, rozutekly se na přilehlé hřiště a dospělí si mohli v klidu popovídat s přáteli a 
sousedy. 

Děkujeme za finanční podporu Městské části Praha Kolovraty a také všem, kteří se 
podíleli na zdárném průběhu akce. 

Katka Dejmková 

 
 

Dýňová slavnost 
Již sedmým rokem se přibližně 150 

dětí s rodiči sešlo první listopadovou 
neděli vpodvečer před kolovratským 
Infocentrem. Díky pěknému počasí byla 
letos účast opravdu velká. 

Po přivítání se průvod dětí a rodičů 
vydal procházkou s rozsvícenými 
lampiony podél Říčanky směrem k hřišti 
u U-rampy. Tam si všichni prohlédli 
výzdobu z dýní a ozdobených skleněných 
svítilniček. 

Dětem jsme rozdali barevné svítící 
tyčinky, pro všechny bylo připraveno malé občerstvení. 

Na závěr již za úplné tmy proběhl pěkný velký ohňostroj. 
Děkujeme všem členům RC MACEK za vyřezání a zapůjčení dýní a pomoc při 

organizaci, tradičně pí. Zvelebilové za darování dýní na tuto akci, MŠ Kolovraty za zapůjčení 
pěkných ozdobených svítilniček a Úřadu městské části Kolovraty za poskytnutí grantu na 
uskutečnění této akce. 

Katka Koudelová a Jitka Sitná 
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Mikulášská 

V pondělí 5. 2. proběhla Mikulášská 
besídka v sále "U Boudů". Účastnilo se 
jí přibližně 50 dětí, jejich rodiče a 
prarodiče. 

Besídka začala Mikulášskou 
pohádkou, kterou pod vedením Milušky 
Doubravové sehrály děti. Děti, v roli 
čertíků, čertic a neposlušného chlapečka 
Péti, zahrály a zazpívaly krásný a 
poučný příběh. 

Po přestávce jsme si, za doprovodu 
klavíru, kytary, fléten a různých bubínků 
a cinkátek, zazpívali známé i méně 
známé zimní písničky a koledy. Některé děti si zahrály na flétny koledy, bylo to jejich první 
vystoupení na veřejnosti. Ukázaly ostatním, co se naučily. 

A na konec jsme 
zavolali čerta, Mikuláše a 
anděla. Děti si postupně 
chodily k Mikuláši pro 
balíček dobrot. Čert si s 
sebou nikoho neodnesl, 
protože všechny děti byly 
hodné a své případné 
zlobeníčko slíbily napravit. 

Na Mikulášské besídce 
byla příjemná předvánoční 
atmosféra s ochutnávkou 
vánočního cukroví a jiných 
dobrůtek. 
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6. Sout ěže, závody, výlety 
 
Výtvarná soutěž 

Cíl a aktivity projektu jsou 
zaměřeny na připomenutí 
vztahu člověka k místu svého 
bydliště, okolní přírody a 
životního prostředí. 

Propozice 
RC MACEK o.s. vyhlašuje 

pro Den Země 2011 výtvarnou 
soutěž na téma "příroda Kolovrat 
a okolí" 

Soutěžní podmínky 
• Do soutěže budou 

zařazeny jen práce 
vztahující se k tématu soutěže.  

• Zaslané práce se nevracejí a pořadatelé si vyhrazují právo s nimi dále nakládat, a to včetně 
zveřejnění.  

• Práce musí být čitelně označena:  
o jménem, příjmením a věkem autora,  
o adresou bydliště autora,  
o adresou školy (pokud se díla posílají hromadně ze školy),  
o názvem práce.  

• Při nedodržení soutěžních podmínek, nebude dílo přijato do soutěže.  
• Maximální počet soutěžních prací od jednoho autora – 3 práce.  

  
Soutěžní kategorie 
a) Výtvarná díla – malba a kresba 
Formáty malby, kresby: min. A5, max. A4.  
Věkové kategorie:  

do 6 let  
6 – 10 let  
10 – 15 let  
nad 15 let  

  
 

b) Fotografie 
Formáty: min. 10x15 cm, max. 30x30 cm.  
Nepřijímáme do soutěže fotografie vytištěné na 

kancelářském papíře (z tiskáren) a zaslané e-mailem.  
Věkové kategorie:  

do 10 let  
10 – 15 let  
15 – 18 let  
nad 18 let  

Termíny 
Vyhlášení soutěže: 30.1.20111  
Uzávěrka prací: 30.3.2011 

(rozhodující je termín doručení)  
Vyhlášení výsledků: 

16.4.2011 (v rámci 
velikonočního jarmarku)  

Výstava vítězných prací: 
16.-30.4.2011 (Infocentrum 
Kolovraty)  

  
Své práce - zanechte 
v obálce s nadpisem 

MACEK – soutěž v Infocentru 
Kolovraty 
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Výsledky výtvarné soutěže 
Rodinné centrum Kolovraty – 

MACEK vyhlásilo pro Den Země 2011 
výtvarnou soutěž na téma příroda Kolovrat 
a okolí, které se zúčastnilo 103 dětí a 
dospělých s celkem 106 pracemi. 
Příjemným překvapením pro organizátory 
byl nejen počet prací, ale především jejich 
kvalita. Určitě sehrálo svojí roli zapojení 
školní družiny i mateřské školky, za což 
patří dík především paním učitelkám. 

Doufám, že pro oceněné soutěžící byly 
příjemným překva-
pením ceny a pře-
devším výstava oce-
něných prací v In-
focentru v Kolovra-
tech. Při této příle-
žitosti se patří podě-
kovat Blance Oujezd-
ské za pomoc s vý-
stavou a vyhlášením 
výsledků na veliko-
nočním jarmarku, 
Úřadu městské části 
Praha – Kolovraty, 
Českému svazu 
ochránců přírody a 
Hvězdárně Fr.Pešty v Sezimově Ústí za pěkné ceny. Na závěr pak je nutné poděkovat členům 
rodinného centra MACEK za organizaci celé soutěže. 

Na závěr už jen pozvánka na další ročník soutěže, který rodinné centrum MACEK 
vyhlásí koncem tohoto roku. 

  
kategorie - malba a kresba do 6 let 
na 1. místě  Lukáš Novotný 
na 2. místě Kateřina Novotná 
na 3. místě Kačka Mourková 
 
kategorie - malba a kresba 6-10 let 
na 1. místě  Anička Dundrová 
na 2. místě  Anežka Rybová  

Magda Rybová 
na 3. místě Veronika Šustová 
 
kategorie - malba a kresba 12 let 
na 1. místě  Adéla Celerová 

kategorie - fotografie nad 18 let 
na 1. místě  Lucie Hofmanová 
na 3. místě  Jana Pokorná 
 
čestné ceny v kategorii malba a kresba 6-10 
let pro dvojice 

Sýkora - Pedret  
Krejčí - Krňanská  
Nováčková - Vydlák 

 
 
Ceny v dalších kategoriích a na dalších 
místech nebyly uděleny. 

 
 



Rodinné centrum Kolovraty – MACEK o.s. 

Výroční zpráva - 2011  strana 20 
 

KoloZávod 
Termín: neděle 18.září 2011 
Místo konání: hřiště s U-rampou 
 
Startovní časy jednotlivých kategorií: 

13:00    15 - 16 let – kola, 17 - 18 let – kola 
14:00    11 - 12 let – kola, 13 - 14 let – kola 
15:00    6 - 8 let - kola, koloběžky 
16:00    do 6 let - kola, koloběžky 
17:00    9 - 10 let - kola, koloběžky 
14-17    jízdy zručnosti - kola, koloběžky 

Prezence každé kategorie vždy cca 1/2 hodiny před startovním časem. 
 
Soutěž o medaile, ale i drobné ceny pro každého účastníka. 
Parkování aut: u hasičů, u fotbalového hřiště, u vlakové zastávky 
Pořádá: Rodinné centrum Kolovraty MACEK o.s., Klub Kolovraty o.s. KLUBKO, 

Dětský klub Sluníčko 
Podporuje: Městská část Praha-Kolovraty, Borgesovi, Sokol Kolovraty 
 

Pravidla závodu 
1. Každý závodník je povinen se před startem své kategorie zaregistrovat a převzít startovní 

číslo.  
2. Každý závodník je povinen po skončení závodu vrátit startovní číslo.  
3. Závod kol a koloběžek se startuje formou časovky, a to po jednotlivcích až po čtveřicích.  
4. Startovní intervaly a počet startujících v jednom čase je určen pro každou kategorii na 

začátku jejího startovního času (oba údaje jsou závislé na množství závodníků).  
5. Každý závodník bude respektovat pokyny pořadatelů závodu a veškeré požadavky bude s 

pořadateli neprodleně řešit.  
6. Každý závodník bere na vědomí, že pořadatelé neručí za škody vzniklé závodníkům a ani 

za škody způsobené závodníkem třetí osobě.  
7. Každý závodník bere na vědomí, že pořadatelé neručí za odložené věci.  
8. Každý závodník absolvuje soutěž na vlastní nebezpečí a s nasazenou ochrannou přilbou - 

soutěžící bez přilby nebude klasifikován !!!  
9. Každý závodník při závodu bude jednat tak, aby neohrozil sebe ani jiné závodníky.  
10. Každý závodník bude dodržovat pravidla fayr-play a případné námitky proti průběhu 

závodu oznámí neprodleně po skončení jízdy.  
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Výsledkové listiny a statistiky  
 

KoloZávod 2011                 

           Kategorie Účast Čas     [vteřiny] Rychlost    [km/hod] 

věk technika trať přihlášení hodnocení nejlepší nejhorší průměrný nejlepší nejhorší průměrný 

           
 do 6  

kolo 250 m 31 28 0:50 4:10 1:19 18,0 3,6 11,4 

koloběžka 250 m 6 6 1:01 2:14 1:33 14,8 6,7 9,7 

 6-8 
kolo 1,15 km 30 30 3:23 7:04 4:25 20,4 9,8 15,6 

koloběžka 250 m 12 12 0:52 1:32 1:07 17,3 9,8 13,4 

 9-10 
kolo 2,3 km 9 9 6:08 9:30 7:52 22,5 14,5 17,5 

koloběžka 250 m 0 0             

 11-12 kolo 2,3 km 4 4 6:43 8:08 7:13 20,5 17,0 19,1 

 13-14 kolo 2,3 km 4 4 5:57 8:15 6:51 23,2 16,7 20,1 

 15-16 kolo 4,6 km 0 0             

 17-18 kolo 4,6 km 0 0             

veteráni kolo 1,15 km 7 7 2:34 3:17 2:59 26,9 21,0 23,1 

           Celkem     103 100 
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Závod kol, koloběžek a odrážedel se uskutečnil za nepříznivého počasí, ale i přes tuto 

skutečnost bylo pro pořadatele příjemným překvapením množství závodníků, kterých bylo 
celkem 103. Nejmladší kategorie a koloběžky závodili na trase dlouhé 250 m, starší děti a 
dospělí na kolech pak na trase v délce 1,2 - 2,4 km. V letošním roce nepotkalo závodníky 
žádné zranění, i když několik pádů na mokrém povrchu bylo také zaznamenáno. 

Doufáme, že pro příští ročník bude závodu přát lepší počasí aby si ho mohli lépe užít jak 
závodníci, tak i pořadatelé. Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří za nepříznivého počasí 
přišli závodit, všem, kteří pomohli s organizací a také všem, kteří závod podpořili ať už 
finančně či materiálně. 

 
KoloZávod (článek z Kolovratského zpravodaje) 

V neděli 18. září proběhl 2011 v odpoledních hodinách v prostorech hřiště s U-rampou 1. 
ročník kolozávodu. Svým způsobem jsme navázali na přerušenou tradici cyklistického závodu 
pro děti, který se na území naší obce již v minulosti konal. Celá akce se konala ve spolupráci 
Klubu Kolovraty o. s. – Klubka, Rodinného centra Kolovraty – MACEK, o. s. a Dětského 
klubu Sluníčko. Partnerem akce byl Sokol Kolovraty. Hlavním sponzorem byla MČ Praha 
Kolovraty, dalšími sponzory pak byli manželé Borgesovi. 

Závod byl určen všem věkovým kategoriím, soutěžilo se v jízdě na kole a v mladších 
věkových kategoriích i na koloběžce. Tratě dle věkových skupin měřily od 250 m do 4,6 km. 
Pro děti byla připravena i nesoutěžní disciplína – slalom. Do soutěžního klání se zapojilo 103 
účastníků a jen tři z nejmladší kategorie nedojeli do cíle. Nejvíce závodníků startovalo v 
kategorii 6 – 8 let, druhou nejobsazenější kategorií byly děti do 6 let.  Vzhledem k neobsazené 
kategorii 15 – 16 a 17 – 18 let jsme neplánovaně zařadili také závod veteránů. 

Počasí bylo během závodu uspokojivé, celkem vlhké, ale teplé, nálada startujících i 
pořadatelů více než dobrá. Nejzdatnější 
soutěžící získali diplomy a pro všechny byla 
nachystaná malá drobnost. Závodníci startovali 
jednotlivě v minutových intervalech a během 
závodu jsme nezaznamenali žádný karambol. 

Zde přikládáme výsledky vítězů 
jednotlivých kategorií. Více o závodě, 
fotogalerii a celkovou výsledkovou listinu 
můžete nalézt na webu R. C. MACEK nebo 
Klubka. 

Dana Heřmánková  
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Výlety 

Vyšlápněme si s Mackem 
Opět tu máme jaro, první květy jsou tu, a to je ten nejlepší okamžik vyrazit do přírody. 

Pro letošní jaro jsme si pro vás připravili trilogii výletů k řece Sázavě. Všechny výlety budou 
dostupné vlakem, který nám v Kolovratech jezdí každou chvilku, a pro snadnější 
zapamatování se budou konat vždy první sobotu v měsíci. Počítat můžete s celodenním 
výletem, při kterém naše nohy našlapou od 7 do 12 km. Snažili jsme se vybrat takové trasy, 
které jsou vhodné pro děti a případně i pro kočárky, pokud se však i přesto objeví hůře 
schůdná soutěska, skalní převis nebo hlubší brod, určitě se najde dost pomocníků, kteří 
kočárek přenesou. Nyní již konec legrace a představíme ve stručnosti jednotlivé výlety, které 
se uskuteční za příznivého počasí.  

 

 

2.4.2011 na Medník za kvetoucím kandíkem 
Délka 7-9 km, odjezd z Kolovrat v 8.13 

vlakem směr Hlavní nádraží, předpokládaný 
návrat vlakem s příjezdem v 17.12. Většina cesty 
bude sledovat naučnou stezku údolím Sázavy na 
vrch Medník, zpestřením pak bude předpokládané 
nalezení kvetoucí vzácnosti. Většina oblasti je 
totiž typická habrovými doubravami a bučinami s 
výskytem kriticky ohrožené liliovité rostliny 
kandíku psího zubu. Mezi další zajímavosti patří 
těžba zlata v lokalitě zvané V jámách. 
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Článek z Kolozpravodaje 
Po dlouhé zimě jsme opět začátkem dubna vyrazili na výpravu za přírodou v okolí Prahy. 

Tentokrát jsme v hojném počtu dojeli vlakem přes Vršovice do zastávky Posázavského 
pacifiku Petrov u Prahy. Čekala nás naučná stezka z roku 2009, která nahradila vůbec první 
oficiální naučnou stezku na území Československa z roku 1965. Tu současnou vybudovala 
ZO ČSOP 11/11 Zvoneček, Centrum ekologické výchovy Zvoneček z Vraného nad Vltavou, 
za což jí patří velký dík. Pro ty, co se vycházky zúčastnili, jako připomenutí, pro ostatní jako 
námět na zajímavý výlet, dosažitelný jinak než autem. 

Naučná stezka začíná i končí na železniční zastávce Petrov u Prahy, prochází údolím řeky 
Sázavy a po svazích vrchu Medník. Seznamuje nejen s faunou, flórou a přírodními poměry 
Medníku a jeho okolí, ale informuje rovněž např. o stavbě železniční trati Posázavského 
pacifiku, řece Sázavě, vodáctví a historii trampingu. Stezka je vedena převážně po pevných 
lesních cestách, podél Sázavy jdeme většinou po rovině nebo po vytesaných stupních ve 
skále, pak ale následuje prudký výstup po úbočí Medníku. Po cestě vedoucí pod vrchem 
Medníku přijdeme nakonec k sestupu zpět a návratu do výchozího místa. Trasa je značena 
klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, na Posázavské stezce rovněž současně 
červenou turistickou značkou. 

Na cestě dlouhé cca 6 km nás čekalo celkem 14 zastávek. První informuje o nové verzi 
stezky, zatímco druhá o vodáctví a vodní turistice v oblasti Sázavy a zajímavostí je např. 
vodácký slovníček. Řeka Sázava je tématem třetí zastávky, dozvíme se o tom, jak se řeka 
obecně podílí na utváření krajiny, funkce řeky v krajině a také o plavení dřeva. Čtvrtá 
zastávka nás uvede do specifické oblasti ochrany přírody, kterou jsou invazivní druhy, 
přečteme si o nebezpečných invazních druzích rostlin a živočichů a také o tom, co můžeme 
podniknout proti šíření těchto druhů. Téma Posázavský pacifik je na mnoho zastávek 
posledním o působení člověka v okolí řeky, upozorní nás také na pozoruhodnosti na trati v 
okolí Medníku – jako je Pikovická jehla, viadukt Žampach atd. 

Šestou zastávkou se plně věnujeme přírodě, konkrétně charakteristice suťových lesů a 
jejich specifické flóře a fauně. Studánky, prameny a podzemní voda, to je obsah sedmé 
zastávky, stejně jako bezobratlí živočichové vázaní na studánky a prameny. S tím souvisí i 
prameništní potůček, na jehož příkladě vysvětluje osmá zastávka závislost České republiky na 
srážkové vodě, tedy charakteristice zdejšího potůčku. Ovlivnění lesů člověkem, odlesňování 
ve středověku a snahy o ochranu lesa od 17. století až po současné hospodářské lesy je v 
pořadí již devátou zastávkou, na niž navazuje desátá pojednávající o stromu jako 
samostatném ekosystému, osídlení stromu konkrétními živočichy, soužití stromů s houbami a 
významu odumřelých stromů. 

Jedenáctou zastávkou se konečně 
dostáváme k unikátnosti lokality 
Medníku, kterou je kandík psí zub. 
Dozvíme se, kdo rostlinu kandík psí 
zub na Medníku objevil a určil, 
jazykový původ slova kandík a jeho 
botanické zařazení, ale také o vyhlášení 
přírodní rezervace, dnes národní 
přírodní památky Medník. 

Dvanáctá zastávka nás vrací k 
činnosti člověka na Medníku, tedy 
přímo ke geologii a těžbě zlata. 
Poslední zastávka věnovaná přírodě popisuje ekosystém květnatých bučin, tedy druhové 
složení, bezobratlé a další živočichy a především flóru bylinného patra květnatých bučin. 
Úplný závěr naučné stezky tvoří čtrnáctá zastávka věnovaná trampingu a turistice, 
nejznámějším trampským osadám, kultuře a sportu spojenými s trampingem. 
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Vzhledem k tomu, že výpravu na Medník jsme naplánovali na konec sezóny květu byliny 
kandík psí zub, bylo samozřejmě naším cílem tuto vzácnost najít a ulovit. Štěstí nám opravdu 
přálo, našli jsme postupně pět posledních květů letošní sezony. Kdo měl fotoaparát, tak lovil, 
co mu síly, baterky a paměť stačily. Podrobnosti o kandíku a jeho fotografii naleznete v 
následujícím článku. Pak už jen zbýval zasloužený oběd v Pikovicích a nejen pro děti 
zmrzlina v pikovické cukrárně. K dobré náladě přispělo výborné počasí bez deště a s 
příjemnou teplotou. Poslední příjemností byla vyhlídková jízda Posázavským pacifikem do 
Čerčan, kde jsme již přestoupili na vlak jedoucí z Benešova do Kolovrat. 

Kandík psí zub 
Kandík psí zub (Erythronium denscanis) je kriticky 

ohroženou liliovitou rostlinou, vyskytující se v habrových 
doubravách a bučinách. Kandík roste na Medníku především 
v části území zvané V jámách, kterou při procházce rozhodně 
nepřehlédnete. V dávných dobách se zde těžilo zlato, a název 
V jámách je proto víc než přiléhavý.  

Jak se do této lokality kandík dostal, je záhadou, protože 
jeho přirozeným výskytem je oblast Středomoří. Jednou z 
hypotéz je vysazení byliny mnichy strahovského kláštera.  

Populace kandíku podle odhadů čítá necelých 6000 
jedinců. Před několika lety se však začal na některých 
místech vytrácet, proto se přistoupilo k prosvětlení některých lesních partií s jeho výskytem a 
populace začala opět narůstat. 

V oblasti Medníku odpovídá druhové složení lesního podrostu středoevropskému 
opadavému lesu. Na jaře zde tvoří modré koberce jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), 
místy se vyskytují porosty kopytníku evropského (Asarum europaeum), k jehož zvláštním 
květům se musíte probojovat přes ulehlé opadané listí. Rostou zde i kyčelnice cibulkonosná 
(Dentaria bulbifera), hrachor jarní (Lathyrus vernus), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), 
kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum) nebo plicník tmavý (Pulmonaria obscura). Místy 
souvislé porosty tvoří bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis). Zajímavý je výskyt ostřice 
chlupaté (Carex pilosa) na své izolované lokalitě svého jinak submediteránního rozšíření, 
která doprovází kandík i na jeho slovenské lokalitě. 

 

7.5.2011 od Sázavy k Sázavě přes Lštění 
Délka 8-10 km, odjezd z Kolovrat v 8.43 

vlakem směr Benešov, předpokládaný návrat 
vlakem s příjezdem v 17.12. Nejprve 
půjdeme z Hvězdonic podél Sázavy ke 
zřícenině tvrze Odranec, dále podle potůčku 
do kopce kolem samot Dubsko až na bývalé 
přemyslovské hradiště Lštění. Vlakem zpět 
budeme odjíždět ze zastávky Čtyřkoly. 

 

4.6.2011 Zlenická tvrz 
Délka 7-10 km, odjezd z Kolovrat v 8.43 vlakem směr Benešov, předpokládaný návrat 

vlakem s příjezdem v 17.12. Tentokrát pojedeme vlakem do Senohrab, odkud budou naše 
kroky směřovat po žluté turistické značce k Sázavě, odkud po krátké zastávce vyrazíme do 
kopce na zříceninu hlásky Zlenice ze 14. století. Zpět se vrátíme lesem a po modré značce do 
Senohrab. 
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Dvakrát kolem Sázavy 
Začátkem letošního léta jsme opět 

uskutečnily výlety, které měly tentokrát 
společné místo začátku, kterým byla obec 
Hvězdonice. Cesta do Hvězdonic probíhala 
vlakem (směr Benešov), a to s přestupem 
v Čerčanech.  

První výlet byl směřován z Hvězdonic 
přes hrad Dubá, johož zřícenina se dosud 
vypíná na zalesněném skalnatém ostrohu 
nad levým břehem Sázavy proti vsi 
Poddubí, a byl založen ve 13. stol. 
některým z členů panského rodu Benešoviců. Příslušníci zdejší větve se potom nazývali podle 
nového sídla "z Dubé". Jejich předkem byl Matouš (syn Beneše z Dubé), který se připomíná v 
l. 1218 - 1227. Z vlastního hradu se dochovaly jen rozvaliny, ale i ty dávají tušit někdejší 
rozlohu a dispozici hradního komplexu. Při příchodu k hradu po žluté turistické cestě od 
Hvězdonic jsme ale nejprve na břehu řeky viděli torzo věže latránu nazývaného Odranec. 
Dodnes je patrné hrazení kolem tohoto místa, které protíná železniční trať.  

Od hradu jsme pokračovali opět po žluté a pak 
modré turistické značce na návrší s kostelíčkem, 
odkud byl nádherný výhled do údolí Sázavy. Byl to 
výrazný ostroh, spadající na tři strany strmými 
svahy, který si vyhlédli staří Slované, 
pravděpodobně kouřimší Zličané, aby tady v 1. 
polovině 9. stol. vybudovali pevné hradiště Lščen 
či Leščen (Lštění). Po nich je užívali Slavníkovci a 
od 11. stol. zde bylo sídlo přemyslovské hradní 
správy s dvorcem kastelána, připomínané v r. 1055 
kronikářem Kosmou. O rok později tady byla 
uvězněna švagrová vládnoucího knížete 
Spytihněva a choť pozdějšího prvního českého 
krále Vratislava, Marie. Protože však jedinou 
kamennou architekturu představoval drobný 
kostelík a knížecím palácem byl prostý přízemní 
srub, můžeme v dnešní době obdivovat právě tento 
kostel. O starobylosti kostela svědčí i zasvěcení sv. 
Klimentu, a i když dnešní jeho stavba je sice 
barokní z roku 1703, její základy jsou však ještě 
románské. Od kostela jsme pak pokračovali po 
modré stezce do Čtyřkol na pozdní oběd a na vlak 

zpět do Kolovrat. 
Druhý výlet začal opět ve Hvězdonicích, kde jsme přešli po lávce přes řeku Sázavu a po 

červené turistické cestě jsme šli po proudu Sázavy až do podhradí zříceniny hradu Zlenice. U 
řeky je po cestě několik míst k příjemnému občerstvení, čehož jsme vzhledem k vysokým 
teplotám rádi využili. Pak již stačilo pár minut do prudkého kopce, aby se člověk ocitl 
v náručí zříceniny gotického hradu Zlenice, který byl založen po r. 1300 na skalnatém 
ostrohu, pod nímž ústí Mnichovický potok do Sázavy. Jméno Zlenice se poprvé připomíná r. 
1318, kdy se uvádí Oldřich ze Zlenic. Hrad dostal název podle zaniklé osady Zlenice, která 
ležela na druhém břehu Sázavy. Vznik hradu dnešní podoby lze však s určitostí zařadit do 1. 
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pol. 14. století, podle hradu se psal až v r. 1351 Jan 
ze Zlenic. Ze zlenického hradu zůstala dnes již jen 
zřícenina, která se podle dominantního zbytku věže 
nazývá také Hláska. Z hradu vede příjemná lesní 
cesta po hřbetu ostrohu až na modrou turistickou 
cestu, po které jsme došli do Senohrab a opět se 
vrátili vlakem zpět do Kolovrat. 

U obou zmíněných výletů nás mile překvapila 
velká účast kolovratských rodin, která nás motivuje 
v podobných akcích pokračovat i v dalším roce. Opět 
se budeme na jaře a počátkem léta 2012 těšit na společné výlety, které budou možná završeny 
dvoudenním výletem s přespáním ve stanech. 

 

3.9.2011 Prokopské údolí 
Délka 8-10 km, odjezd z Kolovrat v 8.13 

vlakem směr Praha hl.n., předpokládaný 
návrat vlakem po 17 hodině. Tentokrát 
pojedeme vlakem do Hlubočep, odkud budou 
naše kroky směřovat po modré turistické 
značce Prokopským údolím a dále pak po 
zelené turistické značce Dalejským údolím, 
kde se pokusíme najít si pár zkamenělin. 

 

Pro účastníky 
Na sebe oblečení do přírody (může být 

bláto, větvičky s trny, kameny, ...), v 
případě nejistého počasí pláštěnku, svačinu 
a pití (pokud půjdeme na jídlo, pak 
většinou až na konci výletu), vhodné je 
malý dalekohled a pokud předpokládáte 
oddělení se od skupiny pak i mapu, atd. 

Odhadněte prosím své síly vzhledem k 
délce trasy, která většinou vede po lesních 
cestách či pěšinách a může být i fyzicky 
náročnější. 

Na cestu od nás vždy dostanete 
základní mapku, několik slov o 
zajímavostech, které cestou potkáme a 
několik základních pokynů pro cestu.  

Cestu si hradí každý sám, stejně jako 
případné občerstvení. Každý odpovídá při 
cestě sám za sebe a za své děti. 

Vzhledem k rozmarům nejen počasí 
sledujte internetové stránky Macka, kde se 
budeme snažit informace o výletech 
aktualizovat a doplnit o spoustu dalších 
informací, a to včetně mapek, fotek apod.: 
http://macek-kolovraty.estranky.cz 
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7. Ostatní činnost  
 
 
Laktační poradna 

Poradna funguje od července 2008. Od ledna 2009 funguje pouze na telefonu nebo 
emailové adrese:  

Zuzana Ďoubalová, tel: 776 809 803 (volat Po až Ne 8-22), zdoub@centrum.cz 
V rámci poradny je možné získat informace a rady:  

• předporodní a poporodní příprava na kojení 
• technika kojení a odstříkávání 
• alternativní způsoby krmení 
• materiály o kojení 
• výživa kojící matky 

 
 
Cvičení rodičů s dětmi 

MACEK spolupracuje s paní Janou Kněžínkovou, která pořádá cvičení pro rodiče s dětmi 
od dvou let a pro děti předškolního věku ve školní tělocvičně.  

Cvičení je organizováno formou pololetních kurzů, přihláška je k dispozici na 
www.knezinkova-cviceni.cz/rozvrh. 

Jednorázový vstup je možný pouze v případě volné kapacity. 
Každé úterý od 9:30-10:25 nebo 10:30-11:25 od září 2010     
V malém sále ZŠ Kolovraty 
Kurzové 1. pololetí (9/2009-1/2010) 17 lekcí 1020,-(členové MaCeK 935,-)  
Vede: Jana Kněžínková (cvičitelka I. Třídy ACI ČASPV) 
Podrobnější informace na mob.telefonu:  +420 608 975 094, e-mail: knezinkova-

cviceni@seznam.cz  

Cvičení dětí bez rodičů - Tygříci 
Kurz je zaměřený na získávání dalších pohybových dovedností,zvyšování tělesné 

zdatnosti a motorické vyspělosti dětí formou her a soutěží.Hlavní procvičované oblasti:Hry s 
obsahem lokomočních cvičení (chůze,běh,skok,lezení),dále manipulační cvičení 
(házení,chytání), cvičení na nářadí a s různými druhy pomůcek.Cílem kurzu je rozvíjet 
pozitivní vztah dítěte k pohybu.  

Taneční kurz pro děti - Světlušky 
Kurz je zaměřen na taneční a pohybovou průpravu dětí od 5,5 roku, z větší části na 

aerobní formu cvičení. Děti se učí vnímat hudbu a smysl pro rytmus.Neméně zajímavou částí 
hodin bude výuka základních kroků Zumby, které věřím děti zaujme. V závěru kurzu 
proběhne vystoupení. 

Cvičení rodičů s dětmi- Koťata 
Cvičební lekce pro děti od 2 do 5 let. Náplní hodin je rozvoj základních pohybových 

dovedností formou jednoduchých her, říkadel a písniček s využitím různých pomůcek a 
cvičebního nářadí. Přínosný je i význam přímého kontaktu dítěte se skupinkou vrstevníků a 
společná aktivita s rodičem. 
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8. Zajišt ění provozu  
 
Personální obsazení 

Občanské sdružení na venek zastupuje Rada, která rovněž zajišťuje administrativní, 
hospodářské a další činnosti, vyplívající z povinností stanovených legislativou ČR.  

Povinnosti či jiné závazky vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených mezi občanským 
sdružením a druhými stranami, zajišťuje Rada, případně pověření členové občanského 
sdružení. 

Aktivity občanského sdružení zajišťují členové sdružení. V případě potřeby je možné 
pověřit zajištěním vybraných aktivit třetí osoby, a to převážně na základě vzájemného 
smluvního vztahu. 
 
 
Vybavení  

Občanské sdružení využívá materiál a inventář určený pro specifické činnosti dané 
rovněž věkem dětí, pro které jsou určeny. 

Materiál: 
- výtvarné potřeby 
- drobný materiál pro hry 
- materiál pro pokusy 
Inventář: 
- hračky 
- hry 
- hrací prvky 
- sportovní a cvičební potřeby 
- hudební nástroje 
- hrací prvky 
- didaktické pomůcky 

 
V roce 2011 již o.s. MACEK provedl výměnu skříní a koberce v šatně a dále provedl 

vymalování veškerých prostor Klubovny 2, a to na vlastní náklady v celkové výši 12.000,- 
Kč. 

V roce 2012 by bylo vhodné pokračovat ve výměně stolů a židlí. Stoly jsou v 
nevyhovujícím až havarijním stavu, kdy dochází k odlupování jednotlivých vrstev stolů (dýhy 
a umakartu), umakart je částečně deformován a rohy jsou obnažené tak, že hrozí úrazy 
zadřením třísek apod. Židle mají již obtížně udržovatelné čalounění a výplň sedáků je u 
mnoha židlí jen obtížně možné připevnit ke kostře židle. 

Navrhujeme pořídit 6 ks stolů a 25 ks židlí u výrobce Křovina, který nabízí výborný 
poměr ceny a kvality (http://www.krovina.com). 
 
 
Zázemí 

Občanské sdružení využívá jako zázemí pro svoje aktivity: 
a) Klubovnu II, zvanou Konírna – smluvní vztah s ÚMČ Praha - Kolovraty 
b) sál KD U Boudů – smluvní vztah s ÚMČ Praha - Kolovraty 
c) dětská a sportovní hřiště 
d) intravilán a extravilán MČ Praha - Kolovraty 
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9. Hospoda ření 
 
 

Převedeno z 2010 10 143,00 Kč 

   Příjmy celkem 45 050,00 K č 

 
granty 19 600,00 Kč 

 
členské příspěvky 6 200,00 Kč 

 
dary 0,00 Kč 

 
vstupné 18 750,00 Kč 

 
ostatní 500,00 Kč 

   Výdaje celkem 41 291,00 K č 

 
nájemné 15 350,00 Kč 

 
materiál 25 941,00 Kč 

 
lektoři 0,00 Kč 

 
granty - vratka 0,00 Kč 

 
ostatní 0,00 Kč 

   Zůstatek 
 

13 902,00 Kč 
Výsledek 2011 3 759,00 K č 
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10. Návšt ěvnost 
 
 
  děti rodiče akce děcko hodina člověko hodina 

 

leden 

 

117 93 14 234 420 

únor 

 

104 93 13 208 394 

březen 

 

126 98 13 252 448 

duben 

 

141 105 10 282 492 

květen 

 

355 295 15 710 1300 

červen 

 

152 115 10 304 534 

červenec 

 

0 0 0 0 0 

srpen 

 

0 0 0 0 0 

září 

 

319 94 24 638 826 

říjen 

 

408 160 39 816 1136 

listopad 

 

501 284 39 1002 1570 

prosinec 

 

252 124 28 504 752 

Celkem 

 

2475 1461 205 4950 7872 
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12. Valná hromada 
 
Valná hromada konaná dne 12. června 2011 od 20 hod.  
Schůzi předsedal a vedl P. Bartoš.  
 

1. Zahájení VH, prezence 
Přítomno 12 členů osobně, 4 v zastoupení  

 
2. Schválení programu  

P. Bartoš představil program VH a okomentoval jednotlivé body programu.  Následně 
bylo hlasováno o schválení programu: pro 16 – proti 0 – zdrželo se 0. 
 

3. Zhodnocení činnosti v minulém období 
Jednotliví členové Rady zhodnotili činnost RC za uplynulé období, tzn. dopolední program 
pro mladší děti, jednorázové akce, činnost Tácka, včetně jím organizovaných víkendových 
výletů, činnost Rady a finanční situaci, včetně využití grantů poskytnutých MČ Praha-
Kolovraty. P. Bartoš představil Výroční zprávu za rok 2010. 

a) dopolední program – bez problémů, slabší návštěvnost v pondělí (volná herna)  
b) jednorázové akce – masopust (únor 2011), vítání jara (březen 2011), rej 

čarodějnic (duben 2011), nově výtvarná soutěž ke Dni Země (vyhlášení 
výsledků na kolovratském jarmarku 16. 4. 2011) 

c)  3 výlety organizované Táckem (Posázaví)  
d) Rada – v uplynulém období se sešla 7krát, řešila průběžné záležitosti, pojištění 

na příští rok, žádosti o granty, aktivity na školní rok 2011/2012 
 e) Finance: zbývá 7067,- Kč  

  Návrh Rady: VH bere na vědomí zprávu o činnosti RC Macek v uplynulém období a 
zprávu Rady RC Macek o činnosti za uplynulé období. O návrhu bylo hlasováno: pro 
16 – proti 0 – zdrželo se 0. 

 
4. Volba Rady  
Návrh: Bartoš Petr, Heřmánek Antonín, Dejmková Kateřina, Dundrová Milena, 
Ďoubalová Zuzana. VH schvaluje navržené kandidáty do funkce členů Rady RC. Proběhlo 
hlasování, 13 členů pro – 0 proti – 3 se zdrželi hlasování.  
 
5. Nájem Klubovny 2 U Boudů 
Možnost výhradního pronájmu klubovny, návrh Rady RC – formou dodatku ke stávající 
smlouvě. P. Bartoš prezentoval výhody a odpovědnost vyplývající z případné změny 
smlouvy v tomto smyslu. Návrh smlouvy od Úřadu MČ Praha-Kolovraty není do dnešního 
dne k dispozici, výše nájmu tudíž není známa.  
VH pověřuje Radu RC Macek k jednání s Úřadem MČ Praha-Kolovraty k výhradnímu 
nájmu Klubovny 2 U Boudů.  Bylo hlasováno o návrhu: 15 pro – 0 proti – 1 se zdržel 
hlasování.   
 
6. Členství v Radě dětí a mládeže Hlavního města Prahy  
P. Bartoš přednesl návrh na členství  RC Macek  v Radě dětí a mládeže Hlavního města 
Prahy, které umožňuje pojištění pravidelně konaných i jednorázových akcí organizovaných 
RC. Cena asi 200,- Kč/ročně + 17,- Kč za člena/rok. K členství v Radě dětí a mládeže Hl. 
města Prahy je nutné  mít dětské členy, což by vedlo ke změně stanov RC Macek.  
VH pověřuje Radu RC k uzavření členství v Radě dětí a mládeže Hlavního města Prahy. 
Bylo hlasováno o návrhu: 16 pro – 0 proti – nikdo se nezdržel hlasování.  
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7.  Změna stanov – viz Příloha č. 3 - Stanovy Občanského sdružení Macek o. s. 
P. Bartoš prezentoval navrhované změny ve stanovách RC oproti stávajícímu stavu: 
čl. 4 bod l ekovýchova 
čl. 5 členství řádné a volné 
čl. 6 práva členů 
VH schvaluje předložený návrh změny stanov. O návrhu bylo hlasováno: 16 pro – 0 proti – 
nikdo se nezdržel hlasování.  
 
8. Členské příspěvky a vstupné  
Návrh Rady: vzhledem k malé finanční rezervě zvýšit členské příspěvky, případně vstupné 
na dopolední program. Členské příspěvky se budou platit na celý rok, a to vždy v září. 
Max. výše členského příspěvku 400,- Kč/rok, výše vstupného dle vývoje situace s nájemní 
smlouvou.  
VH pověřuje Radu RC Macek úpravou výše členského příspěvku a vstupného dle výsledků 
hospodaření a podmínek nájemní smlouvy. O návrhu bylo hlasováno: 15 pro – 0 proti – 1 
se zdržel hlasování. 
 
9. Plán činnosti pro následující období 
 
a) jednorázové akce 
- drakiáda:  9. 10. 2011, organizuje K. Dejmková 
- dýňová slavnost: 6. 11. 2011, organizuje K. Koudelová, J. Sitná 
- Mikulášská (interní): 4. 12. 2011, organizuje R. Sedláčková, L. Darmovzalová 
- nově koloběžkiáda: Macek (koloběžky) společně s Klubkem (kola) a Sluníčkem 
(odrážedla), předběžně víkend  17. - 18. 9. 2011 na hřišti s U-rampou 

    Rada prosí organizátory jednotlivých akcí, aby vždy po jejich uskutečnění zaslali krátký 
článek do zpravodaje + jakékoli materiály (plakáty, programy, popis činnosti, rozpis úkolů 
atd.), aby tak zjednodušili práci svým pokračovatelům. Mail na radu je rada-
macek@seznam.cz.  

 
b) pravidelné aktivity na školní rok 2011/2012 
Vedle již zavedených dopoledních programů a Tácka by RC Macek chtěl v příštím roce 
pořádat výtvarné aktivity, výuku Aj, výtvarné dílny, jógu pro děti, cvičení pro děti, šachy, 
fotokroužek, zpívání pro děti s maminkami. Pro některé plánované aktivity nutno najít 
lektory.  
 
Koordinátoři aktivit, další funkce:  
- TÁCEK – P. Bartoš 
- dopolední program (předběžně úterý, čtvrtek): Z. Ďoubalová, J. Sitná 
- výtvarné aktivity: K. Dejmková 
- jazyky, cvičení pro děti: M. Dundrová 
- šachy, fotokroužek : P. Bartoš 
-  hudební aktivity: R. Sedláčková 
- webové stránky, mladý zdravotník: M. Císařová 
- správce klubovny: pověří Rada 
- pokladna, hospodaření: K. Dejmková 
- knihovna: Z. Ďoubalová 
 
VH ukončena ve 22.30 hod.  
Zapsala M. Dundrová.     Ověřil A. Heřmánek, P. Bartoš 

 


